BANK DOBRYCH PRAKTYK – zasady publikacji:
1.

Materiał przesłany do publikacji:


może mieć więcej niż jednego autora;



powinien mieć objętość ok. 5–15 stron formatu A4 (czcionka Calibri 11, interlinia 1.5);



powinien dotyczyć opisu faktycznych rozwiązań;



musi zawierać krótką informację na temat autora/ów tekstu oraz dane teleadresowe i zwięzłą
charakterystykę placówki, o której mowa;



nie może zawierać materiałów graficznych/ilustracji/fotografii, do których upowszechniania autor
nie posiada praw lub które naruszają RODO, prawo autorskie czy prawo do ochrony czyjegokolwiek
wizerunku;



musi posiadać krótkie opisy alternatywne zamieszczonych w tekście elementów graficznych
(maksymalnie 2 zdania).

2.

Materiały przeznaczone do publikacji na stronie ORE należy przysłać pocztą elektroniczną w załączniku
oraz w formie papierowej z własnoręcznym podpisem.

3.

Do publikacji przyjmowane są wyłącznie dokumenty w formacie tekstowym (word). Po przesłaniu
tekstu w obu ww. wersjach autor otrzymuje od redakcji Banku Dobrych Praktyk potwierdzenie
otrzymania materiału do opublikowania.

4.

Umieszczenie publikacji na stronie ORE następuje po otrzymaniu w wersji elektronicznej i papierowej
jej tekstu oraz stosownych oświadczeń dotyczących autorstwa i zgody na przetwarzanie danych
osobowych, a także po jego merytorycznej ocenie dokonanej przez pracowników ORE, weryfikacji
w systemie antyplagiatowym, opracowaniu redakcyjnym i dostosowaniu do standardów WCAG 2.0.

5.

Prawa autorskie do artykułów przesłanych do publikacji należą do ich autorów.

6.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych, redakcji językowej
i technicznej oraz składu przesłanych materiałów.

7.

Teksty po redakcji językowej oraz po składzie są przesyłane do akceptacji autora.

8.

Przesłanie materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie i umieszczenie na
stronie ORE imienia, nazwiska autora i nazwy placówki, w której pracuje autor publikacji, oraz
wyrażeniem zgody na umieszczenie materiałów na stronie ORE tak, aby każdy użytkownik strony mógł
je poznać (udostępnienie na zasadach wolnej licencji Creative Commons: uznanie autorstwa,
niekomercyjne wykorzystanie – CC BY-NC).

9.

W przypadku niewyrażenia zgody na upublicznienie danych, tekst nie zostanie opublikowany.

10. Autor publikacji zgadza się z warunkami publikacji dotyczącymi praw autorskich. Autor publikacji
ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich
osób trzecich.
11. Materiały zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe nie zostaną opublikowane.

12. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieumieszczenia publikacji na stronie z innych przyczyn niż
wskazane powyżej.
13. Nie pobiera się opłat za publikację.
14. Autorowi/om publikacji nie przysługuje wynagrodzenie.

